
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

dalej: RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

[Dz. U. z 2018 r., poz. 1000]  informujemy, że : 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą  

w Zwierzyńcu [ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec]  e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w rajdzie 

rowerowym z okazji 120. rocznicy urodzin Aleksandry Wachniewskiej w dniu 24 września 

2022r.  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.,  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania 

się Uczestnika rajdu, do momentu wycofania Pani/Pana zgody,  

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości uczestnictwa rajdzie rowerowym z okazji 120. rocznicy urodzin 

Aleksandry Wachniewskiej w dniu 24 września 2022 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz 

administratora na podstawie umowy powierzenia,  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane,  

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej.  

 

 

 

 

________________________________ 

/ data i podpis / 
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